
VIERING IN DE FONTEIN OP 1 JANUARI 2023

             THEMA:  HEIL EN ZEGEN

Voorgangers: Johan Pruis en Tineke Veenstra 
Organist: Gjalt van der Meulen.
Ouderling van dienst: Jaap Stellingwerff
Diaken: Peter Zwerver
Beeld: Hilbert Annen



OM TE BEGINNEN

ORGELSPEL

WOORD VAN WELKOM

DE KAARSEN OP TAFEL WORDEN AANGESTOKEN

MOMENT VAN STILTE

GROET "Met vrede gegroet en gezegend met licht lb 430, 

BEMOEDIGING

V  Ons samenzijn dragen we op aan God
A  DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN,
V  die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst,
A  DIE ONS VRIJHEID GEEFT 
     EN ONS VERANTWOORDELIJKHEID VRAAGT
V  Gods genade en vrede zij met ons allen.
A  AMEN

DREMPELGEBED "Die ons voor het licht gemaakt hebt"
lb 277
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Openingslied  ZZZ 108, "Wij zoeken U als wij 
samenkomen "vers 1.2 en 4   
                                                                                 

2. Wij horen U in oude woorden,
    hopen dat wij uw stem verstaan,
    hopen dat zij voor ons gaan verwoorden
    waarheid en leven, de bron van bestaan.

4. Wij vragen U om behoud en zegen,
    hopen dat Gij ons bidden hoort,
    hopen dat Gij ons adem zult geven:
    geestkracht die mensen tot vrede bekoort.
                                                                     ( allen gaan zitten) 
KYRIE EN GLORIA 
LB 299J "Om de mensen en de dieren"
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2. om een wereld zonder toekomst,
    om de macht die ons kleineert,
    roepen wij voor alle volken:
    Kyrieleis, ontferm U, Heer.

 RONDOM HET WOORD

 Gebed opening Schriften

Oudtestamentische lezing  Numeri 6, 22-27

Lied "Gezegend die de wereld schept lb 984 vers1, 4, 5, 6  
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4. Gezegend die de mensen roept
    tot liefde, vruchtbaarheid en moed,
    om voor elkander te bestaan
    in eerbied voor zijn grote naam.

5. Gezegend zijt Gij om uw woord
    dat ons tot vrede heeft bekoord,
    tot leven dat van lijden weet
    en liefde die geen einde heeft.

6. Gezegend zijt Gij om de Geest
    die van de aanvang is geweest:
    de adem die ons gaande houdt
    en in het eind in U behoudt.

Evangelielezing Lucas 2, 21

Acclamatie ."Gezegend om uw woord"

OVERWEGING

Orgelspel 

GAVEN EN GEBEDEN
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Diaconale mededelingen

Voorbeden en stil gebed

Acclamatie voorbeden lb 368c
Heer hoor ons bidden laat komen uw rijk

            
        Onze Vader

Slotlied ZZZ 25, "Leven is van 7 dagen"

2. Wind en adem, geest en leven
    vol beweging, storm en vuur,
    moge ons bezieling geven,
    in de winter, koud en guur
    dat wij doorgaan onze wegen,
    dat wij voortgaan dag en uur.

3. Broeder Zon met al zijn stralen,
    die ons van de nacht bevrijdt,
    moge schijnen op de aarde
    elke plaats en elke tijd
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    geve elke mens zijn waarde:
    zonne van gerechtigheid.

4. Regenwater, waterbronnen,
    bron van leven, levensstroom,
    waarmee alles is begonnen,
    water voor een dorre boom,
    uitgelopen nieuw gevonden
    wast zij heel ons leven schoon.

5. Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
    vriend, vriendin, vergeet mij niet,
    zal ik jou opnieuw begroeten,
    met mijn ogen met mijn lied.
    Mag ons in zijn hand behoeden
    God die lief is en ons ziet.

ZENDING EN ZEGEN

Orgelspel
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